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Només alguns noms de les persones
que Ezra Pound va ajudar de manera de-
cisiva i desinteressada en la seva carrera
artística. La nòmina demostra la centra-
litat de Pound a la cultura del segle XX.
És bo de recordar això ara que, gràcies als
esforços d’Adesiara Editorial, s’acaba de
publicar en català un llibre fonamen-
tal, Els Cantos pisans, en la versió de
Francesc Parcerisas. ❋
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Ezra Pound
és l’autor d’‘Els
Cantos pisans’, que
acaba de publicar
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Curiositats del gabinet

GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON

n gabinet de curiositats és la cons-
tel·lació de diverses peces que
configuren un món doble: indivi-

dual i col·lectiu. Darrere cada obra hi ha
una història, un record de com i quan va
ser adquirida. Passa el mateix amb el gabi-
net de curiositats que he anat construint a
través d’aquestes pàgines i que avui acabo.
Regularment, he escrit de lleones, coco-
drils i porcs senglars, i d’animals menys
domèstics i irreals com l’unicorn. La pin-
tura ha estat un dels eixos de la meva pro-
posta, de Van der Weyden a Bacon, per-

U què forma part essencial de la meva vida.
Veure i viure. Estic malalt de literatura
–escrivim perquè llegim–, i he compartit
les meves dèries, els meus autors preferits
de Flaubert a Houellebecq. Els viatges i els
museus –per a mi quasi la mateixa cosa–
han estat molt presents també: Madrid,
París, Nova York, Londres, Ferrara… I de
manera més esporàdica però no menys
intensa he tractat de cinema, de teatre i de
música. He buscat una veu pròpia i us he
parlat a cau d’orella, sense solemnitat, na-
turalment, com només parlo als pocs que

encara m’escolten. Tot té un inici i tot té
un final. Només puc estar agraït als amics
d’El Punt Avui que m’han permès arribar
a vosaltres. Al Carles Flo, que em va obrir
les portes d’aquest diari, al director del su-
plement, David Castillo, que ha cregut en
mi, i en l’eficaç redactor Lluís Llort, que
sempre ha millorat els meus escrits. Grà-
cies a tots ells i també als lectors que do-
nen sentit al que un fa. I acabo amb la sen-
tència que em va regalar el meu mestre:
“Ni nostàlgia del passat, ni esperança en el
futur.” Carpe diem, doncs. Fins aviat. ❋


